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Het COIN-bestuur kijkt terug op een mooi 2016. Op bestuurlijk,
organisatorisch, operationeel en projectmatig gebied zijn goede
resultaten geboekt. Een greep uit deze resultaten:
• De gestelde doelen zijn ruim binnen budget gehaald.
• Er is overeenstemming bereikt over de uitwerking van
Porting on Demand om het porteerproces klantvriendelijker,
efficiënter, sneller en flexibeler te maken. De ontwikkeling
en bouw zijn inmiddels afgerond. De implementatie
van de COIN-aanpassingen is begin 2017 voorzien.
• COIN-leden zijn gemigreerd naar de verbeterde
Overstapservice Consumenten. Dit om het overstappen
van eindgebruikers eenvoudiger en efficiënter te
laten verlopen. Daarnaast is de overstapservice
uitgebreid naar de zakelijke markt.
• De aanpak van telecomfraude is versterkt. Een
fraudeconvenant light is uitgewerkt om fraude eenvoudiger
te melden. Informatie over actuele fraudegevallen wordt
sneller tussen de COIN-leden onderling gedeeld.

•

•

•

•

COIN is in gesprek met stakeholders om
relevant te zijn en blijven voor haar leden.
Op governancegebied zijn een aantal verbeteringen
doorgevoerd. De contractstructuur Overstappen is
in lijn gebracht met dit van Nummerportabiliteit en
het vergaderbeleid is vastgesteld. Crisismanagement
en communicatiebeleid zijn vastgesteld, het
Huishoudelijk Reglement en Code of Conduct zijn
herzien. Daarnaast zijn de in december 2015 besloten
governancewijzigingen in 2016 geïmplementeerd.
Het vermogen van Vereniging COIN
wordt versterkt met € 250.000.
De klanttevredenheid (7,9) én de
medewerkerstevredenheid (8,2) zijn goed.

Organisatie
De bestuurssamenstelling is in 2016 niet gewijzigd. De COINbestuursleden Jan Pieter Witsen Elias, Fred Herrebout en Florian
Overkamp zijn herbenoemd voor een nieuwe bestuurstermijn van twee
jaar. De portefeuilleverdeling binnen het COIN-bestuur is niet gewijzigd.
De gemiddelde personeelsbezetting van het COIN-bureau is in
2016 gestegen naar 13,5 fte (2015: 12,7 fte). COIN had in 2016 elf
medewerkers in dienst: 8,5 fte (2015: 7,8 fte).
Beschikbaarheden en performance COIN-platforms uitstekend
De beschikbaarheid en de verwerkingssnelheid van de verschillende
COIN-platformen was in 2016 uitstekend en ruim binnen de SLAafspraken met de COIN-leden.
Aantallen
Nummerportabiliteit 2016: 1.812.368 consumenten en bedrijven
overgestapt met nummerbehoud;
Overstapservice 2016: 244.993 consumenten en bedrijven
overgestapt met de overstapservice;
Abonnee-informatie 2016: 8.661.502 mutaties doorgevoerd;
Nummerafscherming 2016: 3.345.399 mutaties doorgevoerd.
Uitbreiding van de dienstverlening in 2016
In 2016 is in FIST verband overeenstemming bereikt over het verbeteren van overstappen in de zakelijke markt. Dit heeft mede geleid
tot uitbreiding van de overstappen dienstverlening van COIN met een
zakelijke overstapservice.

Uitstekende financiële resultaten
De voor 2016 gestelde doelen zijn ruim binnen budget gehaald. Het
gerealiseerde resultaat over het boekjaar bedraagt € 709.000,- en
is € 352.000,- hoger dan begroot. Het resultaat 2016 wordt volledig
gecrediteerd aan de COIN-leden. Parallel aan de creditering vindt een
cash-call plaats aan de COIN-leden van € 250.000, om het vermogen
en de liquiditeit van COIN te versterken.
De belangrijkste oorzaken voor het hogere resultaat zijn: hogere
opbrengsten, lagere release- en beheerskosten, lagere project- en
personeelskosten, hogere afschrijvingskosten en lagere rentebaten.
Outlook 2017
In 2017 zal de dienstverlening worden uitgebreid en verbeterd.
Investeringen worden voorzien in:
• Verbeterde dienstverlening (Nummerportabiliteit,
Abonnee-informatie en Overstappen)
• Verbetering van beschikbaarheid en
continuïteit van diensten en platformen;
• Aanscherping van het informatiebeveiligings- en privacybeleid;
• Realisatie van onderdelen uit de COIN-roadmap;
• Verbeterde COIN-website.
Het totale budget voor 2017 bedraagt € 3.526.400,- dat is 3,9%
hoger dan in 2016. Deze toename wordt veroorzaakt door de extra
investeringen in de dienstverlening voor Nummerportabiliteit, Abonneeinformatie en Overstappen.
Gouda, april 2017

Ook is in 2016 een pilot gestart met een werkgroep Wholesale
Broadband Access. Naar verwachting wordt dit verder geformaliseerd
tot COIN-dienstverlening in 2017.
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The board can look back on a great 2016. From a managerial,
organizational, operational and project-wise viewpoint, good results
have been achieved. A selection:
• All predefined targets were realized well within budget.
• Agreement was reached on the details of Porting on
Demand, to make the porting process more customerfriendly, efficient, flexible and faster. Development
and building have been finalized. The implementation
of the COIN adjustments is planned for early 2017.
• Members have been migrated to the improved Switching
Service Consumers. This facilitates an easier and more
efficient switching of end-users. Furthermore, the switching
service will be extended towards the enterprise market.
• The fight against telecom fraud has been intensified.
A light version of a fraud agreement has been drawn
up to make it easier to report fraud. Information about
current fraud cases is shared faster among members.
• COIN is in constant consultation with stakeholders
how to be and remain relevant for its members.
• As to governance, a number of improvements have been
implemented; the contract structure of Switching has been
amended and the meeting policy has been further detailed.
Crisis management and communication policy have been
adopted, and the standing orders and Code of Conduct have
been revised. Furthermore, the governance adjustments
that were adopted in 2015 have been implemented in 2016.
• The COIN association’s capital has been
strengthened with € 250,000.
• Customer satisfaction (7.9) ánd employee
satisfaction (8.2) were good.

Organization
The composition of the board remained unchanged in 2016. Board
members Jan Pieter Witsen Elias, Fred Herrebout and Florian
Overkamp have been reappointed for a new management term of two
years. The allocation of board duties remained the same.
Average staffing levels of the office rose in 2016 to 13.5 FTE (2015:
12.7 FTE). COIN employed eleven staff members in 2016, amounting
to 8.5 FTE (2015: 7.8 FTE).
Excellent availability and performance COIN platforms
The availability and processing speed of the various COIN platforms
was excellent in 2016 and well within the Service Level Agreements
agreed upon with the members.
Numbers
Number portability 2016: 1,812,368 consumers and businesses
ported with number retention;
Switching service 2016: 244,993 consumers and businesses
switched using the switching service;
Subscriber information 2016: 8,661,502 changes processed;
Number masking 2016: 3,345,399 changes processed.
Additional services in 2016
At FIST level, agreement was reached in 2016 on improving switching
in the enterprise market. Partly as a result of this, COIN’s switching
services have been expanded by adding an Enterprise Switching
Service.
Also in 2016, a pilot was initiated with a task force Wholesale
Broadband Access. It is expected to be formalized as part of the COIN
service provision in 2017.

Excellent financial results
All predefined targets for 2016 were met well within budget. The
result of the financial year amounted to € 708,000 which is € 251,000
above budget. The 2016 result will be fully credited to the members.
In parallel, a cash call will be issued to the members of € 250,000 to
strengthen COIN’s capital and liquidity.
The higher than budgeted result is mainly caused by higher revenues,
lower CRDB release and administrative expenses, lower project and
staffing costs, higher depreciation charges and lower interest earnings.

Outlook 2017
In 2017, service provision will be further expanded and improved.
Investments are planned for:
• Further improvements in services like Number
portability, Subscriber information and Switching;
• Additional services to members, including the
implementation of Enterprise Switching Service;
• Improving the availability and continuity
of services and platforms;
• Tightening the information security and privacy policy;
• Realization of elements of the COIN roadmap;
• Improved COIN website.
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The overall budget for 2017 amounts to € 3,526,400, which is an
3.9% increase compared to 2016. This increase is caused by the
additional investments in service provision regarding Number
portability, Subscriber information and Switching.
Gouda, April 2017
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Wie is COIN?
Vereniging COIN is een samenwerking van Nederlandse aanbieders van
elektronische communicatiediensten en -netwerken. COIN zorgt voor
gezamenlijke en betrouwbare dienstverlening, zodat eindgebruikers
eenvoudig van aanbieder kunnen wisselen, waarbij zij bereikbaar zijn
én blijven. Daarnaast helpen wij onze leden te voldoen aan een aantal
wettelijke en (zelf)gereguleerde verplichtingen. Wij bieden diensten
aan die aanbieders helpen om onderling efficiënter samen te werken.
Bijvoorbeeld als het gaat om nummerbehoud of om het eenvoudig
overstappen met een bundel van diensten. Zo zorgen we er samen
voor dat eindgebruikers snel, goed, klantvriendelijk en efficiënt kunnen
worden geholpen.
Waarom COIN?
COIN is in 1999 opgericht om aanbieders te faciliteren bij het uitvoeren
van nummerportabiliteit. De telecommarkt is een open markt, waar

klanten en telecomaanbieders elkaar moeten kunnen vinden zonder
obstakels zoals ingewikkelde overstapprocedures. Uiteindelijk is de hele
sector gebaat bij een optimale mobiliteit van klanten. Dat stimuleert
innovatie, dienstdifferentiatie en een aanbod waar de eindgebruiker
centraal staat. COIN ondersteunt de klantmobiliteit en interoperabiliteit
van diensten voor de Nederlandse telecommarkt. COIN faciliteert haar
leden daarmee invulling te geven aan marktwerking in Nederland.
Daarnaast werken een aantal activiteiten alleen – of een stuk efficiënter
– als deze gezamenlijk worden uitgevoerd.
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FREERK KAMAN, COIN:

Dit zijn de diensten van COIN:
•

•

•

•

Aan welke activiteiten moet ik dan denken?
COIN levert standaarden, infrastructuur en diensten die telecom
aanbieders nodig hebben om goed te kunnen functioneren op de
Nederlandse markt. COIN zorgt ervoor dat zij snel en eenvoudig aan
de slag kunnen op de telecommarkt.

•

Nummerportabiliteit: eenvoudig nummerbehoud
regelen voor eindgebruikers en geïnformeerd worden
over porteringen van andere aanbieders.
Routeer- en tariefinformatie (Leesrechten CRDB):
snel inzicht in de routering voor een nummer en
voor servicenummers in de informatietarieven.
Accessdiensten: gemakkelijk alle operationele zaken regelen
rondom het aanbieden van breedbanddiensten via koper.
Nummerafscherming: een database van nummers die
op (factuur)specificaties moeten worden afgeschermd,
om de privacy van eindgebruikers te beschermen.
Overstappen: COIN verzorgt het beheer en de
uitwisseling van de gegevens die nodig zijn voor
een soepele klantoverstap tussen aanbieders.

•

•

•

•

•

Abonnee-informatie: COIN legt de publicatievoorkeuren
van eindgebruikers vast voor papieren en elektronische
gidsen, nummerinformatiediensten en voor
bekendmaking aan de 1-1-2 alarmcentrale.
ENUM: ondersteuning voor gebruik en introductie
van IP-diensten tussen netwerken door ENUMreferentiedata vast te leggen ten behoeve van
Operator, Service, Gateway en Registry discovery.
Regional Roaming: COIN ondersteunt partijen
bij het Regional Roaming-protocol met
procesondersteuning en een IT-infrastructuur.
Fraudeconvenant: door middel van kennisdeling en
maatregelen oneigenlijk gebruik van servicenummers
voorkomen en schade zoveel mogelijk te beperken.
Beheer Telcocodes: toekennen van adressen voor
signalering, bijvoorbeeld voor SMS-diensten.

"Bij COIN wordt met weinig mensen heel
veel gedaan. Het is voor mij even wennen
om in een veel kleinere organisatie te
werken. Je bent een rader in een grote
machine en toch kun je wel degelijk
verschil maken. De grootste uitdaging is
oplossingen te vinden die werken voor alle
COIN-leden. Dat betekent goed luisteren,
nadenken over slimme oplossingen en
daarvoor draagvlak cre ren. Erg leuk om
te doen, met een leuke club mensen.”

WORK IN PROGRESS

ORGANISATIE
Bestuursleden
De COIN-bestuurssamenstelling is in 2016 niet gewijzigd. Jan Pieter
Witsen Elias, Fred Herrebout en Florian Overkamp zijn in 2016
herbenoemd voor een nieuwe bestuurstermijn van twee jaar.

Bestuurssamenstelling, termijnen en portefeuilleverdeling
Bestuurslid

06-2017

Voorzitter, Algemene zaken

Jan Pieter Witsen Elias

06-2018

Legal en HR

Rudolf van der Berg

12-2017

Nader te bepalen

Florian Overkamp

12-2018

Informatiemanagement

Marcel van den Biggelaar

12-2017

Financiën en innovatie

Fred Herrebout

07-2018

Communicatie

Stakeholderdialoog
Het COIN-bestuur heeft in 2016 gesproken met COIN-leden en
stakeholders. COIN is mede in gesprek met het FIST-bestuur om
zelfreguleringsafspraken beter te borgen. Hiernaast wordt onderzocht of
de bestaande samenwerking met EZ, ACM en FIST verder kan worden
versterkt en geformaliseerd, vastgelegd in samenwerkingsafspraken.

Het vergaderbeleid voorziet in de behoefte van de COIN-leden en het
COIN-bureau de huidige wijze van vergaderen vast te leggen. Het beantwoordt vragen van de COIN-leden met betrekking tot vergaderwijze,
tijdslijnen, verslaglegging en agendering. Het vergaderbeleid beschrijft
de werkwijze en procedures van COIN voor (nieuwe) COIN-leden en
draagt zo verder bij aan voorspelbaarheid en vertrouwen.

Directie (Stefphen Mans)
•
•
•
•

Daarnaast heeft het COIN-bestuur het beleid voor crisismanagement en
crisiscommunicatie vastgesteld. Hiermee zijn we voorbereid voor een
eventuele calamiteit op het gebied van continuïteit, informatiebeveiliging
en privacy.
FTE-overzicht - Kernbezetting COIN-bureau ingevuld met
eigen personeel
De kernbezitting van het COIN-bureau wordt met eigen personeel
ingevuld om continuïteit, onafhankelijkheid, kennis en kunde te
waarborgen en kosten te besparen.
De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg in 2016 13,7 fte
(2015: 11,8 fte). COIN had in 2016 elf medewerkers in dienst:
8,7 fte (2015: 7,3 fte). Daarnaast werd gemiddeld 5,0 fte
(2015: 4,5 fte) ingehuurd.

Office Management
Office management
• Bureauzaken
• Financiële- en contractadministratie
• COIN Servicedesk (administratief)

Plan
•
•
•
•
•

COIN JAARVERSLAG 2016

Algehele en dagelijkse leiding
Financiën / Budget / Control
HR / Communicatie
Stakeholder management
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“Voordat ik hier kwa m werken wist ik
wel van het bestaan van COIN, maar
ik had onvoldoende beeld van wat
COIN allemaal doet. Logisch, want
dat is ook onzichtbaar als je er niet
rechtstreeks bij betrokken bent. COIN
is echt een stille kracht: er gebeurt heel
veel, het is vrij complex en toch lopen
de processen heel goed. Ik heb bewust
gekozen voor een switch van een grote
telecomorganisatie naar de kleine COINorganisatie. Ik ben hier business architect,
consultant, analyst, office manager
en projectmanager in één. Daar leer ik
veel van en het daagt me uit om een
goede balans te vinden tussen al die
verschillende rollen.”

Jigo van Haperen
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EELCO VAN HEMMEN, COIN:

Termijn tot: Portefeuille

Statuten, reglementen en beleid
In 2016 heeft er een wijziging in het Huishoudelijk Reglement plaatsgevonden. Dit betreft de introductie van een vergaderbeleid en een
herziening van de COIN Code of Conduct.

COIN secretariaat
COIN werkgroepen
Niet standaard COIN Change Requests
Ontwikkeling
Secretariaat FIST

Build
•
•

-

Projectmanagement
Realisatie
Detailontwerp
Bouw
Test
Implementatie

Run
•
•
•
•
•

COIN Servicedesk (functioneel)
Beheer (ITIL processen)
SLA management
1e, 2e en 3e lijn support leden
Standaard COIN Change Requests

WORK IN PROGRESS

TELECOMFRAUDE
HOGER OP DE
AGENDA
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HUBERTIEN VERMEULENSCHUTTER WERKT VOOR
HET LANDELIJK KNOOPPUNT FINEC, EEN OVER
KOEPELEND TEAM BINNEN
DE NATIONALE POLITIE
DAT ZICH BEZIGHOUDT
MET HET VERBETEREN
VAN DE BESTRIJDING VAN
FINANCIEEL-ECONOMISCHE
CRIMINALITEIT. HUBERTIEN
HEEFT TELECOM EN ICT IN
HAAR PORTEFEUILLE EN
ZOEKT NAAR MANIEREN OM
SAMEN MET DE BRANCHE
TELECOMFRAUDE BETER
AAN TE KUNNEN PAKKEN.

Strategisch en operationeel
aanspreekpunt
Als het ging om telecomfraude lag de focus
op het operationeel overleg over specifieke
gevallen. Hubertien: “COIN heeft met het
instellen van de Change Control Board
voor het Fraudeconvenant de mogelijkheid
gecreëerd om op meer strategisch niveau met
de politie te kunnen overleggen. Daarvoor ben
ik nu het aanspreekpunt. Voor operationele
aangelegenheden is de Eenheid NoordNederland nog steeds het aanspreekpunt.
Daar kan contact worden gelegd met het
Frontoffice Fraude-Financieel.”
Kennis van telecomfraude bundelen voor
een completer plaatje
Hubertien ziet met name op drie fronten kansen om door samenwerking met COIN meer te
bereiken. “Het eerste is het in kaart brengen
van telecomfraude. Telecomfraude staat op
dit moment niet hoog op de agenda van politie
en justitie in vergelijking met andere vormen
van criminaliteit. Doordat COIN meldingen
van fraude door individuele COIN-leden kan
bundelen, ontstaat een beter beeld van de
totale situatie. Welke fraudegevallen zien we

nu als branche en wat is het beeld van de
politie? Matcht dat? Zien we een groei? Zien
we veranderingen in bijvoorbeeld de modus
operandi? Zien we een verband met andere
vormen van criminaliteit? Al dat soort vragen
kun je pas beantwoorden als de branche zich
op dit punt organiseert en fraudegevallen
beter registreert. Nu komen meldingen nog
versnipperd binnen bij de politie en soms
wordt er helemaal geen aangifte gedaan. Het
bundelen van zaken kan het belang verzwaren
en daardoor kan telecomfraude meer
aandacht krijgen binnen de politie en bij het
OM. De APK die COIN recent uitvoerde was al
een goede stap op dit front.”
De aangifte verrijken met specialistische
kennis uit de branche
Die laatste opmerking sluit aan bij het tweede
front waar Hubertien kansen ziet: gebruik van
de specialistische kennis die de branche zelf
heeft bij het opnemen van de aangifte. “We
hebben een stuur- en weegploeg die een aangifte beoordeelt. Hierbij wordt gekeken welke
prioriteit de politie moet geven aan een zaak
en hoe kansrijk en omvangrijk een opsporingsonderzoek zal zijn. Het helpt als de sector
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“Iedereen heeft baat bij een goede en
gemakkelijke gegevensuitwisseling tussen de
aanbieders, COIN en ACM. We merken dat
COIN de kennis en deskundigheid in huis
heeft om in de sa menwerking een belangrijke
rol te spelen bij verbetering van de processen
en systemen nog beter op elkaar aan te laten
sluiten. De integriteit van onze nu mmers
borgen is een groot goed. We werken nu aan
een sa menwerkingsprotocol waarin we de
wederzijdse verwachtingen en bevoegdheden
heel helder benoemen.
Zijn er ontwikkelingen die we als maatschappij
onwenselijk vinden, dan is het heel prettig
dat we sa men met COIN, de aanbieders
en Economische Z aken het gesprek hierover
kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan
informatienu mmers die voor verkeerde
doeleinden worden ingezet, of ongewenste
diensten die schade opleveren voor de
consu ment. Sa men pakken we dergelijke
problemen aan, met duidelijke regelgeving en
heldere processen om dit soort nu mmers snel uit
de lucht te kunnen halen.”
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ANITA SCHILPEROORT, ACM:

Hubertien Vermeulen-Schutter
Politie Nederland

zelf de aangifte kan verrijken met specifieke
informatie of een toelichting op de situatie.
Het komt eerder bij de juiste politie-eenheid
terecht, geeft het beter inzicht in de ernst
van de zaak en maakt de behandeling van
de aangifte zo kansrijker. We hebben nu een
aangifte-template ontwikkeld om dat proces
te ondersteunen. De COIN-leden gaan dit
template nu beoordelen. Hiermee hopen we
het doen van aangifte net even gemakkelijker
te maken, zodat altijd aangifte wordt gedaan.
Zonder aangifte kan de politie niets.”

Barrières opwerpen
Naast de bestrijding van telecomfraude is
er een derde front waarop winst te behalen
valt. Hubertien: “We willen ook samen met
de COIN-leden kijken naar de preventieve
kant. Wat kunnen we doen om telecomfraude
te voorkomen? Er zijn ongetwijfeld meer
barrièremodellen te ontwikkelen. De branche
kan zelf een rol spelen in het terugdringen
van fraude door duidelijker met haar klanten
te communiceren over preventiemaatregelen.
Klanten met een PABX-centrale worden
bijvoorbeeld nog lang niet altijd proactief door
de providers gewezen op de risico’s die ze
lopen wanneer zij de pincode niet wijzigen.”

Focus voor 2017
In 2017 zal binnen telecomfraude de focus op
vier gebieden liggen. “Het gaat dan om PABXfraude, fraude met 0900-bestemmingen en
identiteitsfraude. Het vierde gebied betreft het
nieuw leven inblazen van het strategisch overleg tussen OM, politie en de branche. Eerder
werd dit overleg door Nederland ICT geïnitieerd,
maar sinds twee jaar is dit gestopt. Nu willen
we dit met COIN weer oppakken en inbedden
in het Change Control Board overleg of op dit
overleg aansluiten. Door samen de handschoen
op te pakken, willen we telecomfraude hoger
op de agenda krijgen en bestrijding effectiever
en efficiënter organiseren.”
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DE WAPENFEITEN

			

“HET IS ZOMER, 2018.
OPGETOGEN LOOP IK
DE TELEFOONWINKEL
UIT. NIEUWE TELEFOON,
NIEUWE PROVIDER, ZELFDE
NUMMER. IK STOND
BINNEN 20 MINUTEN
WEER BUITEN EN GEEN
GEDOE MET EEN TIJDELIJK
NUMMER. GEWELDIG DAT
PORTEREN TEGENWOORDIG
ZO SOEPEL GAAT!”

Bouw en test
Porting on
Demand
gestart
In 2015 werd de wens uitgesproken voor
een verbeterd porteerproces. Sneller (near
real-time), efficiënter (smart validatie en
minimale uitval), flexibeler (porteren op afroep)
en klantvriendelijker (minder uitval, en minder
uitvraging).
In de eerste helft van 2016 kreeg het project
Porting on Demand vaste vorm door het
opstellen en uitwerken van de Business
Requirements. Na goedkeuring door de
COIN-leden is in de zomer begonnen met de
bouw van de software voor het vernieuwde
porteerproces. Vanaf november was het
mogelijk voor partijen om wijzigingen door te
voeren in hun systemen en deze te testen in
een testomgeving van COIN. Per maart 2017
ondersteunt COIN een hybride porteerproces
en kunnen operators migreren op een
voor hen passende datum naar Porting on
Demand. Doelstelling is dat alle partijen in
april 2018 gemigreerd zijn deelnemen aan dit
verbeterde proces.

Livegang Overstapservice Zakelijk
op 1 juli 2016
In april 2015 heeft de FIST-taskforce
Overstappen Zakelijke Markt besloten ook
voor de zakelijke markt een Overstapservice
Zakelijk in te richten. Aanleiding was het
verzoek van de Minister van Economische
Zaken in de zakelijke markt overstapdrempels
te verlagen. Binnen COIN is daarvoor een
werkgroep Overstappen Zakelijk in het leven
geroepen, die heeft toegezien op de vereiste
uitbreiding van de Standaard Overstappen
en de aanpassing van het COIN-platform
Overstappen (COMP) om beide geschikt te
maken voor gebruik in de zakelijke markt.
Op 1 juli 2016 is de Overstapservice
Zakelijk live gegaan. De livegang is soepel
verlopen en in 2016 hebben een kleine
duizend zakelijke klanten gebruik gemaakt
van de Overstapservice. De werkgroepen
Overstappen Consumenten en Overstappen
Zakelijk zijn samengegaan in één COINwerkgroep Overstappen, die de standaard
in beheer heeft en waarin het toenemende
gebruik van de Overstapservice wordt
besproken.

Behoud van instellingen
Abonnee-informatie
ALEXANDER VAN ’T ZAND, TELE2:
“Het lijkt zo vanzelfsprekend, een
betrouwbaar en stabiel platform dat
het altijd doet en waarover iedereen te
spreken is. Maar dat is natuurlijk best
bijzonder. Ook de overleggen tussen
COIN-leden verlopen constructief: we
hebben respect voor elkaars belangen en
proberen altijd een oplossing te vinden
waarmee alle COIN-leden kunnen
werken. Ieder lid heeft zo zijn eigen ITagenda’s en dat betekent nu eenmaal
dat veranderingen dan helaas de
nodige tijd vergen. Een mooie volgende
stap is de real time nu mmerportering
die volgend jaar mogelijk wordt. Het
zou zomaar kunnen dat er Europese
regelgeving hierover gaat komen en dan
lopen wij als Nederland voorop!”

Telecomaanbieders leveren via het COIN-platform Abonneeinformatie de abonneegegevens aan gidsaanbieders, míts de
abonnee daarvoor toestemming heeft gegeven. In juni 2016 is
het project Behoud van Instellingen live gegaan. Hiermee kunnen
aanbieders de toestemmingen voor gidsvermelding die hun abonnees
in het verleden hebben gegeven aan de oude aanbieder, bij een
overstap met nummerbehoud overnemen. Dit maakt overstappen nog
eenvoudiger en efficiënter voor aanbieders en abonnees. Abonnees
die overstappen zonder nummerbehoud kunnen na activatie van de
dienst op de website www.mijnnummervermelding.nl toestemming
geven en het beheren.

YUNIS BUYUKTAS, T-MOBILE:
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DE WAPENFEITEN
“We staan bij T-Mobile aan de vooravond
van de implementatie van Porting on
Demand. Met dit traject gaan we sa men
met onze klanten nu mmerbehoud
opnieuw uitvinden, waardoor overstappen
nog klantvriendelijker, sneller en
effici nter wordt. Z onder de hulp van
COIN hadden we de service die nu
mogelijk gaat worden, niet kunnen bieden
aan onze klanten.”

			

Verbeterde
Overstapservice
Consumenten

Start COINstandaard
nieuwe stijl

In 2015 hebben diverse marktpartijen de
wens uitgesproken om eindgebruikers van
op WEAS gebaseerde diensten (een KPN
wholesale product dat door flink wat COIN
leden wordt afgenomen) een klantvriendelijke
en efficiënte mogelijkheid te bieden om van
aanbieder te wisselen. Er is afgesproken
om in COIN-verband een pilot uit te voeren
en zoveel mogelijk aan te sluiten op de al
bestaande processen en systemen van de
Overstapservice Zakelijk. In 2016 is deze pilot
succesvol gelanceerd en worden er iedere
maand eindgebruikers via het passieve proces
gemigreerd. De volgende fase van de pilot
is over te schakelen naar een actief proces,
waarbij een migratie slechts nog enkele
drukken op de knop zal vergen en waarbij
de bestaande aansluiting wordt hergebruikt.
Hierdoor wordt het onnodig aanleggen van
nieuwe infrastructuur voorkomen waarmee
kosten worden bespaard, sneller kan worden
geleverd en de leverbetrouwbaarheid hoger
is. Op dit moment nemen al dertien partijen
deel aan de pilot, een aantal andere partijen
heeft al aangegeven graag aan te willen
sluiten op het moment dat het actieve proces
geïmplementeerd is.

In 2016 is de verbeterde Overstapservice
Consumenten gelanceerd. Door smart-
validations wordt het aantal (onnodige)
blokkeringen verminderd. Door verbeterde
gereedmelding kan flexibeler worden over
gestapt op het moment dat de aanbieder en
de eindgebruikers er klaar voor zijn en worden
dienstonderbrekingen en dubbele facturen
voorkomen. Tevens is de performance en het
gebruiksgemak van het overstappenplatform
voor medewerkers van de COIN-leden
verbeterd.

Een belangrijk onderdeel van de COINdienstverlening is het per dienst vastleggen
van processen en afspraken in de COINstandaarden. De COIN-standaarden zijn
continue in beweging om in te spelen op
alle innovaties die in werkgroepen en de
Change Control Board besproken worden. Uit
gesprekken met de COIN-leden is gebleken
dat het goed is de COIN-standaarden niet
alleen inhoudelijk aan te passen, maar
ook groot onderhoud te plegen. Doel is dat
afspraken en processen helder zijn vastgelegd
en dat de verschillende gebruikers informatie
gemakkelijk terugvinden op een gewenst
detailniveau. In 2016 zijn deze uitgangspunten
vastgelegd en is een start gemaakt met
de COIN-standaard- Abonnee-informatie.
Een update van de COIN-standaarden
Nummerportabiliteit en Overstappen
volgen later.

Versterking aanpak
telecomfraude
In 2016 zijn diverse werkgroepen en
stuurgroepen aan de slag gegaan onder de
Change Control Board Fraudeconvenant. De
ontwikkeling van het Fraudeconvenant light is
een van de resultaten. Het Fraudeconvenant
light is een eenvoudiger versie van het 090x
convenant waarmee het afwikkelingsproces
van kleine gevallen van fraude sneller en
handzamer wordt. COIN heeft in 2016 nauw
samengewerkt met de overheid (Ministeries,
ACM, Nationale Politie) om kennis te delen en
telecomfraude aan te pakken.

Regional Roaming

Volmachten

Stel: een aanbieder van mobiele telecomdiensten heeft te maken met
grootschalige en langdurige uitval van het spraak- of SMS-verkeer.
Dan is het prettig als andere aanbieders dit verkeer tijdelijk kunnen
overnemen. Dit kan worden bereikt met Regional Roaming. Een aantal
mobiele netwerkaanbieders zijn hiertoe een Regional Roaming-protocol
overeengekomen. COIN faciliteert partijen bij de praktische invulling van
dit protocol. Onze dienstverlening voorziet in gecontroleerde en veilige
uitwisseling van gegevens tussen getroffen en assisterende partijen
bij inzet van Regional Roaming. Hiervoor hebben we gezamenlijke
processen en een gedeelde IT-infrastructuur ingericht.
In 2016 heeft COIN aanbieders ondersteund met het updaten van het
Regional Roaming-protocol en met testsupport bij de jaarlijkse test
van de infrastructuur. Deze test is naar wens verlopen met positieve
uitkomsten. Partijen waren tevreden over de door COIN geboden
ondersteuning.

COIN-leden kunnen zich in de vereniging laten vertegenwoordigen bij
overleggen en de Algemene Vergadering. Om transparantie over de
vertegenwoordiging te versterken, is COIN in 2016 gestart met een
administratie van door COIN-leden gevolmachtigde vertegenwoordigers.
Vertegenwoordiging kan plaatsvinden door één of meerdere natuurlijke
personen per COIN-lid. Zo wordt duidelijk vastgelegd welke COINleden, of eventuele vertegenwoordigers van COIN-leden, deelnemen
aan de besluitvorming.

Bewerkersovereenkomsten
COIN verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening substantiële
hoeveelheden persoonsgegevens. Het is daarbij van belang, en wettelijk
vereist, dat onder andere rollen en verantwoordelijkheden duidelijk
zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst. In overleg met de
COIN-werkgroep Legal en Privacy Officers van COIN-leden zijn in 2016
bewerkersovereenkomsten tot stand gekomen. De bewerkersovereenkomst is een toevoeging bij bestaande (dienstverlenings)overeenkomsten en is gekoppeld met het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid
van COIN.

FRED HERREBOUT,
COIN-BESTUURSLID:

Informatiebeveiliging ISO 27001 certificering
COIN verwerkt ieder jaar een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens. De continuïteit, en integriteit van de COIN- dienstverlening is
belangrijk voor primaire processen van haar leden.
De afgelopen jaren hebben we het informatiebeveiligingsbeleid verder
aangescherpt. COIN laat al jaren haar systemen periodiek auditen/
ethical hacken. De volgende stap is het behalen van ISO 27001
certificatie om daarmee aan onze stakeholders aan te tonen dat onze
informatiebeveiligingsprocessen goed geborgd zijn.
Met de ISO 9001 tonen we aan dat COIN de kwaliteit van dienstverlening continue verbeterd. De interne audits hebben inmiddels succesvol
plaatsgevonden. In het tweede kwartaal van 2017 willen we de ISO
27001 en 9001 certificering afronden.
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“De sa menwerking met COIN ervaar
ik als zeer prettig. Het is een open,
toegankelijke en professionele organisatie.
Men is bijvoorbeeld altijd bereid om mee
te denken wanneer we tegen problemen
aanlopen. We zijn nu met COIN aan het
kijken naar de Overstapservice Z akelijk.
Als dit goed werkt, zal het overstapproces
voor de eindgebruiker nog soepeler
verlopen. Dat geeft de eindgebruiker
meer vertrouwen in het overstappen, wat
uiteindelijk de concurrentie ten goede
komt. Dat is iets waar ACM volledig
achter staat.”
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SABINE BIES, ACM:

WEAS passieve en
actieve Telco-Telco
migraties

“De COIN database bevat privacygevoelige
informatie. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld
door een hack, kan dat ernstige gevolgen
hebben. Daar willen we als COIN goed op
voorbereid zijn. Er mag geen verwarring
bestaan over wat er precies aan de hand
is, hoe we daarmee omgaan en wie
waarover communiceert met wie. Daarom
hebben we de verschillende scenario’s
beschreven en helder afspraken gemaakt
over de communicatielijnen en ieders
verantwoordelijkheden. Het overleg hierover
met alle betrokken partijen ging heel soepel:
we hadden snel overeenstemming, omdat
iedereen het gemeenschappelijke belang
ervan inziet.”

WORK IN PROGRESS

WAT VINDEN ONZE LEDEN VAN COIN?
Zeer dienstverlenend. En altijd De website en portals komen
meedenkend in oplossingen. wat gedateerd over en zijn niet
Vervult haar taak goed. gebruiksvriendelijk.
Werkzaamheden aan de
portal worden altijd 's nachts
uitgevoerd en van te voren
aangekondigd. Medewerkers
van de Servicedesk zijn kundig
en behulpzaam.

COIN JAARVERSLAG 2016

COIN zou onderzoek moeten
doen hoe zij kleine partijen
meer betrokken kunnen
krijgen/houden.

Goede ontwikkeling om
E2E documentatie opnieuw Verzorgen van duidelijke,
op te zetten. heldere informatie die voor
iedereen begrijpelijk is, ook
Goede voorbereiding, proactieve als het gaat om technisch
houding, altijd beschikbaar voor inhoudelijke informatie.
vragen.
Het platform voor COIN, COMP,
heeft nu enkele verbeteringen
doorgaan en werkt beter
dan voorheen. Het is een
gemakkelijke tooling.

KLANTTEVREDENHEID
2016: 7,9
Eind 2016 is het jaarlijkse COIN-klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De COIN-dienstverlening is met een 7,9 gewaardeerd.
Van opmerkingen op inhoudelijk vlak tot de aanvraag voor het plaatsen van een magnetron op ons kantoor in Gouda: het is allemaal voorbij
gekomen. Uit het onderzoek bleek dat de COIN-leden doorgaans tevreden zijn over de samenwerking en de aangeboden diensten. Daarnaast
werden er nuttige tips en opbouwende suggesties gegeven om in 2017 mee aan de slag te gaan. De COIN-medewerkers hebben ook in 2016 met
veel plezier voor de COIN-leden gewerkt. De medewerkerstevredenheid in 2016 was een 8,2.

Leden en klanten

Medewerkers

2012

8,0

8,3

2013

8,0

8,3

2014

8,1

8,1

2015

8,0

8,2

2016

7,9

8,2
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“Bij de aard en omvang van de gegevens
die we in beheer hebben gekregen, hoort
ook een nieuwe verantwoordelijkheid.
Daarom is er in het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan ISO-certificering
en crisiscommunicatie. We willen situaties
vóór zijn en de puntjes op de i zetten. Het
draaiboek voor de crisiscommunicatie
pakken we het liefst nooit uit de kast, maar
je moet voorbereid zijn op alle scenario’s. In
2017 krijgen we een audit voor de
ISO-certificering, die zie ik met
vertrouwen tegemoet.”
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FLORIAN OVERKAMP, SPEAKUP:

Verslagen graag sneller na de
vergadering ontvangen.

EDWIN HASSELHOFF,
SOLLIE:
“Als een van de kleinere COIN-leden houden
we COIN scherp op haar tariefstelling en
effici ntie in dienstverlening. Een goed
voorbeeld is de dienst Abonnee-informatie.
EZ vroeg COIN als onafhankelijke partij
de database voortaan te beheren en
de gegevens na mens aanbieders aan
marktpartijen ter beschikking te stellen.
Het tarief dat COIN voor het beheer van
de database hanteerde, was aanvankelijk
een vast abonnementstarief. Dit vonden wij
niet in verhouding staan tot het verbruik. Na
een constructieve discussie hierover wordt nu
gekeken of de verrekening meer naar rato
van het gebruik kan plaatsvinden. Op deze
manier houden we toetreding tot Vereniging
COIN ook voor kleinere telecompartijen
mogelijk en blijft COIN een effici nt
opererende club.”

3
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DE AANTALLEN
Vergaderingen COIN & FIST 2016
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COIN

Aantal

FIST

Aantal

Dienst

2016

2015

Aantal

Aantal

Algemene Vergadering

2

FIST-bestuur

6

Abonnee-informatie

116

96

COIN-bestuur

9

Plenair

6

Nummerportabiliteit

141

135

Change Control Board

6

Taskforce Main Distribution Frame

4

Nummerafscherming

106

106

Werkgroep Abonnee-informatie

4

Taskforce Niet-Geografische Nummers

4

Leesrechten CRDB

41

42

Ketenoverleg Abonnee-informatie

2

Taskforce Overstappen Consumenten

5

Fraudeconvenant

33

26

Werkgroep Accessdiensten

5

Taskforce Overstappen Zakelijk

11

Beheer Telcocode

17

17

CCB Fraudeconvenant

6

Taskforce Wholesale Broadband Access/
Wholesale Ethernet Access

4

Accessdiensten

10

10

Werkgroep Geografische- en Servicenummers

4

Overstappen

10

8

ENUM

9

7

Taskforce Wholesale Line Rental en (Carrier)
PreSelect

7

Werkgroep Informatiemanagement

7

Regional Roaming

3

3

Werkgroep Legal

4

Datakwaliteit Bel-Me-Niet-Register

1

1

Werkgroep Mobiel

3

Totaal

487

451

Werkgroep Overstappen Consumenten

8

Werkgroep Overstappen Zakelijk

13

Werkgroep Regional Roaming

7

Werkgroep Wholesale Broadband Access

3

Totaal

83

Aantal afnemers per dienst:
Het totaal aantal afnemers per dienst is in 2016 gestegen. De grootste stijging is
het aantal afnemers van de dienst Abonnee-informatie. Daarnaast nemen steeds
meer partijen deel aan het Fraudeconvenant.
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JORN VAN STEENIS,
VOORZITTER VAN FIST-BESTUUR:
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“We hebben mede door de goede
ondersteuning van COIN de afgelopen jaren
al veel bereikt. Maar we zijn ook a mbitieus.
Het komende jaar willen we sa men met
COIN een volgende stap zetten in het verder
verbeteren van zelfregulering. We hebben
ons daarom ook de vraag gesteld hoe we
binnen F IST zelf, vanuit COIN en vanuit EZ
en ACM een optimaal klimaat kunnen
cre ren voor zelfregulering. De uitkomsten op
die vraag gaan ons helpen effectiever en
effici nter te worden.”
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136.615
173.458
(1,14%)

221.457

(0,89%)

Nummerporteringen 1999 t/m 2016
In 2016 is het 35 miljoenste nummer in Nederland geporteerd!
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RENÉ ANDELBEEK,
QUALITY ASSURANCE MANAGER
BIJ VODAFONEZIGGO:

11.271.228

2008

14.021.923

2009

3.109.472

10.372.435
(67,88%)

2010

			

16.366.791

2011

				

2012

					

2013

						

2014

						

2015

								

2016

								

18.798.765
21.523.212
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(20,35%)

24.668.295
27.818.256
30.895.506
35.667.041

Hoe willen Nederlanders
gevonden worden?
Publicatievoorkeur (papieren gids,
nummerinfodienst, elektronisch gids)
COIN JAARVERSLAG 2016

“De fusie tussen Ziggo en UPC zorgde
voor extra uitdagingen om de afgesproken
verbeteringen tijdig live te brengen binnen
VodafoneZiggo. Gelukkig dacht COIN hierin
heel goed mee en konden wij gefaseerd
zaken live brengen, zodat we toch de
deadlines hebben gehaald. Die coulance
was heel prettig, anders was het zeker
niet gelukt. Hopelijk gaan we na 2018 alle
COIN-processen sa menvoegen tot één proces,
dat is uiteindelijk beter voor de COIN-leden
én voor de eindgebruiker. Ik merk overigens
tijdens de overleggen dat de COIN-leden
en de COIN-medewerkers er allemaal
hetzelfde inzitten: laten we het voor iedereen
zo eenvoudig mogelijk maken en de klant
centraal zetten.”

Totaal

Niet publiceren (NNN)
	Publiceren in papieren gids, nummerinformatiediensten
en elektronische gids (YYY)
Publiceren enkel in nummerinformatiediensten (NYN)
Publiceren enkel in papieren gids (YNN)

Totaal 15.280.108
Publiceren in papieren gids en nummerinformatiediensten (YYN)
Publiceren in papieren en elektronische gids (YNY)
Publiceren enkel in elektronische gids (NNY)
	Publiceren in nummerinformatiediensten en elektronische gids (NYY)

laten we het voor
iedereen zo eenvoudig
mogelijk maken en de
klant centraal zetten.”

WORK IN PROGRESS

MENSENLEVENS
REDDEN MET EEN
GOEDE DATABASE

COIN JAARVERSLAG 2016

DATABASES, SYSTEMEN EN ONDERLINGE KOPPELINGEN. HET LIJKEN OP HET
EERSTE GEZICHT ZAKELIJKE, KOUDE BEGRIPPEN. TOTDAT JE ZE IN RELATIE
BRENGT MET HET REDDEN VAN MENSENLEVENS. GERARD BERENDSCHOT,
MANAGER KWALITEIT VAN RAV IJSSELLAND EN VOORZITTER VAN DE
LANDELIJKE KENNISGROEP KWALITEIT AMBULANCEZORG NEDERLAND, BOOD
DE LEDEN VAN COIN DAT MENSELIJKE PERSPECTIEF. EEN COMPLETE,
UP-TO-DATE DATABASE KAN MENSENLEVENS REDDEN!
Gerard Berendschot vertelt: “Voor goede ambulancezorg is uiteraard
het tijdsaspect heel belangrijk. Onze ambulancedienst besloot enige
tijd geleden de incidenten met foutief navigeren te analyseren. Waarom
rijden we soms niet direct naar het juiste adres? We ontdekten dat
de database van vaste telefoonnummers soms de oorzaak was van
fouten in het navigeren. Vanuit de 1-1-2 alarmcentrale worden adres
gegevens uit deze database direct doorgezonden naar de ambulance.
Door een koppeling met de BAG (Basisregistraties Adressen en
Gebouwen) worden ook de XY-coördinaten van het desbetreffende
pand meegezonden, zodat we heel snel naar het juiste adres kunnen
navigeren. In september 2016 heeft COIN een bijzondere werkgroep
Abonnee-informatie over 1-1-2 georganiseerd. In dit overleg heb ik de
problematiek toegelicht van ontbrekende of verkeerde gegevens.
Foutieve gegevens kunnen levensbedreigende gevolgen hebben.”
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AMBULANCEZORG IS STERK AFHANKELIJK VAN JUISTE ADRESGEGEVENS

WORK IN PROGRESS

38

In de database staat een van de BAG afwijkend
huisnummer (BAG: Basisregistraties Adressen en
Gebouwen). Het gaat dan bijvoorbeeld om een tuinhuisje
op eigen terrein, dat de bewoner zelf een nummer
toevoeging heeft gegeven onbekend in de BAG. De
navigatie kan dan geen exacte locatie bepalen en
navigeert naar halverwege het straatdeel. Dit betekent
dat de ambulancechauffeur zelf de exacte locatie moet
zoeken, waarmee kostbare tijd wordt verloren.

Van bewustwording naar oplossingen
Gerard Berenschot: “De bijeenkomst zorgde
ervoor dat deelnemers zich bewuster werden
van de problematiek rondom foutieve en
onjuiste gegevens in de meldkamer. Voor
een patiënt kan een paar seconden het
verschil betekenen tussen leven en dood.
Dit bewustzijn is de basis om verder samen
te werken aan oplossingen. In plaats van
incidenten te repareren, willen we werken

5

	Huisnummerletters en -toevoegingen worden in één
databaseveld opgenomen. Hierdoor zijn databases
niet compatible. De navigatie kan ook in dit geval geen
exacte locatie bepalen en navigeert naar halverwege het
straatdeel.

aan een bronaanpak en zo nieuwe incidenten
voorkomen. Navigeren moet in één keer
goed. Dat betekent dat de inrichting van de
databases moeten aansluiten op de BAGdatabase. Hiervoor moeten de gegevens op
een consistente manier wordeningevoerd,
goed worden beheerd en regelmatig worden
verversd zodat de doorlooptijd van mutaties
zo kort mogelijk is. En al beseffen we ons dat
dat niet eenvoudig is, belangrijk is het wel!

Het kan ook gaan om noodsituaties waarbij
jijzelf of een familielid betrokken is. Een goede
motivator om samen met COIN en haar leden
verder te werken aan verbetering!”

4. COIN levert daarna
de persoonsgegevens +
telefoonnummer aan de
Landelĳke Meldkamer 1-1-2
in Driebergen, deze lĳst
wordt regelmatig bĳgewerkt.

1. Operators leveren telefoonnummers
inclusief persoonsgegevens aan COIN:
naam/adres/woonplaats + de
publicatievoorkeuren in fysieke
telefoongidsen/ elektronische
gidsen&nummerinformatiediensten

A

2. Deze gegevens worden bĳ COIN
gecontroleerd aan de hand van een aantal
validatieregels (BV zitten er geen
scheldwoorden in de naamvelden, is het
een bestaand telefoonnummer): als ze hier
niet aan voldoen, dan worden de gegevens
eerst teruggestuurd naar de operator en
dan begint het proces opnieuw.

B

C

D

3. COIN scheidt de
persoonsgegevens+
bĳbehorend
telefoonnummer
van de publicatievoorkeuren.
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 e beller is verhuisd en het oude adres staat nog
D
in de database. De locatie wordt altijd gecheckt bij de
beller, ook hier kost het extra tijd en het komt voor dat
een beller in paniek een oud adres als juist bevestigt.

MELDKAMER

2
3
	

4

	
Het geregistreerde adres is een administratief adres
en niet het fysieke adres. Dat zorgt voor verwarring
en onnodige extra tijd voor het uitvragen van de juiste
locatie bij de beller. Er is een concreet incident bekend
waarbij de ambulance voorbij het fysieke adres (een
tankstation) reed waar op dat moment iemand werd
gereanimeerd. Pas bij aankomst op het administratieve
adres werd ontdekt dat dit niet de juiste locatie was.

OPERATOR

1

E r is geen adres bekend. De database bevat geen gegevens van abonnees zoals naam, adres en woonplaats
behorende bij een telefoonnummer. Als dit voorkomt gaat
er kostbare tijd verloren aan het uitvragen van de locatie
van de beller.

COIN

Dieper graven bij incidenten naar oorzaken
Toen de ambulancedienst dieper ging graven, werden vijf situaties ontdekt waarin het mis kan gaan. Gerard deelde de vijf cases tijdens de
bijeenkomst en de directe gevolgen:

TELECOMAANBIEDERS LEVEREN SINDS FEBRUARI 2015 VIA HET COIN-PLATFORM
ABONNEE-INFORMATIE ABONNEEGEGEVENS AAN COIN. DEZE ABONNEEGEGEVENS
WORDEN VERSTREKT AAN DE 1-1-2 ALARMCENTRALE, ZODAT BIJ EEN
OPROEP AAN HET ALARMNUMMER HET ADRES VAN DE BELLER
BEKEND IS. HET EERSTE 1-1-2 KETENOVERLEG IN NOVEMBER
2016 STOND IN HET TEKEN VAN HET BELANG VAN COMPLETE
AANLEVERING AAN 1-1-2. EEN POSITIEVE CONSTATERING IS DAT
IN 2016 DE COMPLEETHEID VAN DE AANLEVERING VAN GEGEVENS
AANZIENLIJK IS TOEGENOMEN.

4

DE FINANCIËN

WORK IN PROGRESS

DE FINANCIËN

Realisatie versus begroting 2016 – verschillenanalyse
Belangrijkste oorzaken:

+ € 130.000 Hogere opbrengsten door hoger dan verwachte
opbrengst uit de downloads leesrechten en meer vastrecht inkomsten;

+ € 100.000 lagere release- en beheerkosten;
- € 47.000 hogere personeelskosten;
+ € 23.000 lagere bureaukosten;
+ € 158.000 lagere projectkosten;
+ € 5.000 lagere huisvestingskosten;
+ € 51.000 lagere algemene kosten;

Eigen vermogen
Voldoende liquiditeit en vermogen zijn belangrijk voor de continuïteit van
COIN en om verwachte investeringen voor te financieren. Ten aanzien
van vermogens- en liquiditeitsbeleid streeft COIN het volgende na:
• Neutraal werkkapitaal
• Burn-rate > 12 maanden
• Uitholling vermogen op termijn voorkomen
door te corrigeren op inflatie.
Met de COIN-leden is afgesproken om in de periode 2015-2018 het
vermogen te versterken van € 3.000.000 naar € 4.000.000. Dit wordt
gedaan door jaarlijks 250 certificaten van €1.000 uit te geven en vol te
storten waardoor het eigen vermogen in deze periode met jaarlijks
€ 250.000 toeneemt.

- € 37.000 hogere afschrijvingskosten;

COIN JAARVERSLAG 2016

- € 21.000 lagere rentebaten.

Overschot 2016 wordt ten gunste van de COIN-leden gecrediteerd
COIN heeft geen winstoogmerk. De uitkomst van de gesprekken met de Belastingdienst in 2013 is dat COIN – bij afwezigheid van overschotten –
is vrijgesteld van belastingplicht. Het resultaat 2016 van € 709.000 wordt dan ook volledig gecrediteerd aan de leden. Parallel aan de creditering
vindt een cash-call aan de leden van € 250.000 plaats om het vermogen van COIN te versterken. Per saldo ontvangen de leden gezamenlijk een
creditering van € 459.000. De creditering en cash-call vinden plaats naar rato van het aantal porteringen ultimo 2015 van de leden.
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UITSTEKENDE FINANCIËLE RESULTATEN, DOELEN RUIM BINNEN HET BUDGET
GEHAALDDE VOOR 2016 GESTELDE DOELEN ZIJN RUIM BINNEN BUDGET GEHAALD.
IN 2016 IS MEER DIENSTVERLENING AANGEBODEN TEGEN VERGELIJKBARE
KOSTEN. HET GEREALISEERDE RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR BEDRAAGT
€ 709.000 EN IS € 352.000 HOGERDAN BEGROOT. HET OVERSCHOT IN 2016 WORDT
GECREDITEERD AAN DE LEDEN. IN DE JAARREKENING IS DE CREDITERING VAN HET
RESULTAAT IN MINDERING GEBRACHT OP DE NETTO-OMZET.

WORK IN PROGRESS

VERLIES- EN WINSTREKENING 2016
2016 Begroting

2015

2014

Netto-omzet

€ 2.865.313

€ 3.108.930

€ 2.634.083

€ 2.020.968

Geactiveerde productie voor
het eigen bedrijf

€ 21.945

-

€ 40.103

€ 14.883

Inkoopwaarde van de omzet

€ -923.453

€ -1.024.045

€ -883.418

€ -632.711

Brutowinst

€ 1.963.805

€ 2.084.885

€ 1.790.768

€ 1.403.140

Lonen en salarissen

€ 664.751

€ 596.245

€ 548.883

€ 462.399

Sociale lasten

€ 81.452

€ 70.200

€ 66.173

€ 64.903

Pensioenlasten

€ 61.423

€ 55.000

€ 49.218

€ 44.301

Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa

€ 278.391

€ 241.031

€ 220.232

€ 179.702

Overige bedrijfskosten

€ 881.401

€ 1.147.409

€ 922.259

€ 678.273

Som der bedrijfslasten

€ 1.967.418

€ 2.109.885

€ 1.806.765

€ 1.429.578

Bedrijfsresultaat

€ -3.613

€ -25.000

€ -15.997

€ -26.438

Financiële baten en lasten

€ 3.613

€ 25.000

€ 15.997

€ 26.438

Nettoresultaat

-

-

-

-

Toelichting op de verlies en winstrekening
Het gerealiseerde resultaat vóór creditering over het boekjaar bedraagt € 709.000 en is € 352.000 hoger dan begroot. Het overschot in 2016
wordt gecrediteerd aan de leden op basis van het porteringsvolume van het jaar 2015.
De belangrijkste oorzaken voor het hogere resultaat zijn:
• hogere opbrengsten (€ 130.000);
• lagere release- en beheerkosten (€ 100.000);
• hogere personeelskosten (€ - 47.000);
• lagere bureaukosten (€ 23.000);
• lagere projectkosten (€ 158.000);
• hogere afschrijvingskosten (€ - 37.000);
• hogere huisvestingskosten (€ - 5.000);
• lagere algemene kosten (€ 51.000);
• lagere rentebaten (€ - 21.000).
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

Immateriële vaste activa

€ 937.705

€ 547.326

€ 449.733

€ 472.793

€ 596.555

Materiële vaste activa

€ 177.499

€ 185.515

€ 92.659

€ 56.806

€ 64.224

Vorderingen

€ 1.269.224

€ 873.142

€ 1.086.251

€ 921.698

€ 693.768

Liquide middelen

€ 2.357.855

€ 2.912.829

€ 3.035.561

€ 3.459.024

€ 3.133.944

Totaal Activa

€ 4.742.283

€ 4.494.812

€ 4.664.204

€ 4.910.321

€ 4.488.491

Eigen vermogen

€ 3.501.000

€ 3.251.000

€ 3.001.000

€ 3.001.000

€ 2.032.000

Kortlopende schulden

€ 1.241.283

€ 1.276.812

€ 1.663.204

€ 1.909.321

€ 2.456.491

Totaal Passiva

€ 4.742.283

€ 4.518.812

€ 4.664.204

€ 4.910.321

€ 4.488.491

2016

2015

2014

2013

2012

Netto-omzet

€ 2.865.313

€ 2.634.083

€ 2.020.968

€ 2.039.819

€ 1.473.531

Brutomarge

€1.963.805

€ 1.790.768

€ 1.403.140

€ 1.388.928

€ 952.294

Bedrijfsresultaat

€ -3.613

€ -15.997

€ -26.438

€ -32.510

€ -699.488

Nettoresultaat

-

-

-

-

€ -534.845

Eigen vermogen

€ 3.501.000

€ 3.251.000

€ 3.001.000

€ 3.001.000

€ 2.032.000

Vaste activa

Vlottende activa

VOOR 2017 HEBBEN DE COIN-LEDEN HEEL WAT PLANNEN. HET GAAT DAN
ONDER MEER OM DE IMPLEMENTATIE VAN PORTING ON DEMAND.

PASSIVA
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Toelichting op balans
In 2016 is geïnvesteerd in het Abonnee-Informatie platform en het Overstappen platform. In 2016 is afgeschreven op het porteerplatform, het
Overstappen-platform, het Abonnee-Informatie-platform en op kantoormeubilair en kantoorautomatisering. Eind 2016 waren er 3.501 certificaten
met elk een nominale waarde van € 1.000,- Aan deze certificaten zijn geen zeggenschapsrechten en geen winstdelingsrechten verbonden.

In 2017 zal de dienstverlening worden uitgebreid en verbeterd.
Investeringen worden voorzien voor:
• Verbeterde dienstverlening (Nummerportabiliteit,
Abonnee-informatie en Overstappen)
• Extra dienstverlening aan aan COIN-leden, waaronder
de implementatie van een Overstapservice Zakelijk

•

•
•
•

Verbetering van beschikbaarheid en
continuïteit van diensten en platforms
Aanscherping van het informatiebeveiligings- en privacybeleid
Realisatie van onderdelen uit de COIN-roadmap
Verbeterde COIN-website

Het totale budget voor 2017 bedraagt € 3.526.400, dat is 3,9% hoger dan in 2016. Deze toename wordt veroorzaakt door extra investeringen in dienstverlening voor Nummerportabiliteit, Abonnee-Informatie en Overstappen.
Het COIN-bestuur zal in 2017 haar samenwerking met haar belangrijkste externe stakeholders EZ, ACM en FIST-bestuur verder
uitwerken en vastleggen in samenwerkingsafspraken.
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HANS VAN DER GIESSEN, CAIW:
“Toen COIN Abonnee-informatie als dienst oppakte,
werd al snel duidelijk dat er diverse koppelingen
met andere diensten, zoals nu mmerportering,
gemaakt kunnen worden. Ook kwa men er
suggesties voor allerlei andere verbeteringen. Dat
zou kunnen betekenen dat je op een andere manier
moet aanleveren dan voorheen. Wij hebben er
als CAIW voor gepleit dat nieuwe mogelijkheden
prima zijn, maar dat de gegevens óók precies zo
als voorheen aangeboden mogen worden. Misschien
niet de meest efficiente manier, maar het zorgt
ervoor dat COIN-ledenzelf kunnen bepalen binnen
welk tijdsbestek ze de verandering in werkwijze
doorvoeren. Dan blijft het ook werkbaar voor
kleinere telecompartijen. Daarnaast hebben we
aangedrongen op een check bij EZ en ACM: mogen
we automatisch de oorspronkelijke keuze voor de
soort vermelding in de gidsen doortrekken na de
portering? COIN heeft dit vervolgens opgepakt.
Het is heel prettig dat dergelijke vragen werkelijk
worden gehoord.”

DE PLANNEN

WORK IN PROGRESS

DÉ 6 THEMA’S
VOOR COIN

3

Jigo van Haperen: “Realiteit is dat hacken en lekken van informatie steeds vaker voorkomt. Van bijzaak wordt dit een
belangrijke kerntaak. Inmiddels hebben we beleid geformuleerd over hoe de contacten met overheid en COIN-leden in
een crisissituatie moeten verlopen. In 2017 willen we ISO27001 certificering halen om de COIN-leden laten zien dat het
COIN haar informatiebeveiliging aantoonbaar op order heeft. Naast de periodieke security audits en ethical-hacks gaan de
protocollen rond crisissituaties in de praktijk testen met een crisisoefening.”

Klanttevredenheid verhogen met
nieuwe website

4

Stefphen Mans: “COIN-leden gaven aan dat zij een continue ontwikkeling van onze webportals verwachten, waarbij
optimale self service en gebruiksgemak uitgangspunt zijn. Om hierin te voorzien ontwikkelen we een nieuwe COIN-website,
waar we veel aandacht besteden aan goede zoekfuncties en een ontwerp dat zeer gebruiksvriendelijk is.
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MIJLPALEN VAN COIN HET
AFGELOPEN JAAR EN WAT KRIJGT DE KOMENDE TIJD DE FOCUS?
STEFPHEN MANS EN JIGO VAN HAPEREN PRATEN ONS NAMENS
HET COIN-BESTUUR BIJ OVER DE ZES BELANGRIJKSTE THEMA’S.

Privacy en security borgen met nieuw beleid

Porting on Demand gebruiksklaar

1

Stefphen Mans: “We hebben veel tijd en energie gestoken in een drempelloos porteerproces. Het nieuwe porteerplatform
is nu uitgerold en alle partijen kunnen er in 2017 eindelijk de vruchten van plukken. Daarmee wordt het voor COIN-leden
mogelijk klanten te laten porteren waar en wanneer ze willen. De vorm en het tempo waarin de COIN-leden dit gaan
implementeren, is aan henzelf tussen nu en april 2018.”

Governance en compliance verhelderd

5

Omgeving en stakeholders:
blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen

COIN JAARVERSLAG 2016

Zelfregulering in een nieuwe fase

2

Jigo van Haperen: “Het FIST-bestuur heeft de vraag gesteld hoe we als sector omgaan met zelfregulering in de toekomst.
Duidelijk is dat we zelfregulering goed willen borgen en afspraken verder willen verbeteren. Het FIST-bestuur onderzoekt
nu wat dat concreet betekent. De uitkomsten zullen zeker impact hebben op COIN.”

Jigo van Haperen: “Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een verstevigde governance. Zo hebben we concreet
beschreven in de profielen welke bevoegdheden er nodig zijn voor deelname aan de verschillende overleggremia. Zo
kunnen we nog effectiever werken en sneller tot besluitvorming komen. In 2017 krijgt dat zijn beslag.”

6

Stefphen Mans: “Na vele sessies en workshops over de rol van COIN en de wensen van COIN-leden, werd de 'journey’
van COIN in 2016 voltooid. Tegelijkertijd is duidelijk dat we ons voortdurend de vraag moeten stellen: En nu? Zijn we een
draaiende fabriek? Moeten we nog een efficiencyslag maken? Moeten we bepaalde zaken afbouwen? Of zijn er weer nieuwe
ontwikkelingen om op in te spelen? Fusies van partijen, nieuwe regelgeving vanuit Brussel, technologische ontwikkelingen
en de impact daarvan op telecomdiensten: het zijn allemaal factoren die de rol van COIN beïnvloeden. Wij blijven als COINbestuur ons de vraag stellen wanneer we voorop moeten lopen en wanneer we moeten meebewegen. Alles wat er gebeurt bij
onze stakeholders en in onze omgeving, kan vragen om het aanpassen van bestaande diensten of nieuwe diensten van COIN.”
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